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Høringssvar vedrørende Budget 2020-2023
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Vi er generelt bekymret for den serviceforringelse, der med de kommende besparelse vil
finde sted på skoleområdet og i kommunen generelt.
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Vi vil gerne tilskynde til, at man i Randers Kommune øger eller fastholder de nuværende
bevillingerne til de almene folkeskoler for at understøtte, at folkeskolen bliver distriktets
børn og forældres førstevalg.
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Hornbæk, den 20. oktober 2019

Det er hensigtsmæssigt at fastholde flere elever i kommunens almene folkeskoler både
ud fra et pædagogisk, et økonomisk og et lokalsamfunds perspektiv.
Det almene område er og bliver, som vi ser det, ikke prioriteret tilstrækkeligt. Om det er
rimeligt med en prioritering af besparelser på specialskoler fremfor det almen område er
for os vanskeligt at afgøre. Vi kan dog konstatere, at tilbuddet på specialskolerne er
dyrere end i andre kommuner.
Vi vil i stedet påpege det uhensigtsmæssige i, at man løbende forringer tilbuddet på de
almene skoler og at konsekvensen bliver, at endnu flere elever søger væk fra den almene
folkeskole fordi tilbuddet bliver ringere og ringere.
Hornbæk Skoles økonomi er særdeles udfordret og vi undrer os over et budgetforslag,
hvor skolerne nu påføres ekstra udgifter for de fremskudte socialrådgivere. Det mener vi
ikke er rimeligt og det bør ændres.
Vi anerkender de økonomiske udfordringer og noterer os, at der også er besparelser for
Ejendomsservice, som vedligeholder skolens bygning. Vi oplever her over år en
udfordring med den løbende vedligeholdelse af bygningerne samt det vedtaget
rengøringsniveau. Vi vil hermed gerne henlede jeres opmærksomhed på det. Det er
vigtigt for at skabe et godt miljø for medarbejdere og elever, at bygningerne løbende
vedligeholdes og at sikre et rent arbejdsmiljø. Alternativt bør man måske tilpasse antallet
af enheder i kommunen, så man sikrer en god rengøringsstandard samt god og
tidssvarende vedligeholdelse af alle kommunens bygninger.
Vi er som andre udfordret med at udarbejde et kvalificeret høringssvar grundet den korte
høringsperiode. Det er I sikkert allerede bekendt med. Vi nævner det, da det skaber en
uhensigtsmæssig og forhastet proces i forhold til at udarbejde høringssvaret.
Til sidste vil vi gerne foreslå, at man fortsat prisfremskrive budgettet således, at de
besparelser og prioriteringer der vedtages er helt tydelige og dermed også den
serviceforringelse det nødvendigvis medfører.
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